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Χανιά, 28/3/16 

 

Αρθ. Πρωτ: 326 

 

ΠΡΟΣ: 1. Διευθυντές Λυκείων νομών Χανίων 

και Ρεθύμνου 

2. τους Καθηγητές ΠΕ04 Λυκείων των νομών 

Χανίων και Ρεθύμνου 

 

ΚΟΙΝ:  

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομών Χανίων 

και Ρεθύμνου 

3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας 

Εκπαίδευσης στα Χανιά και στο Ρέθυμνο 

 

ΘΕΜΑ:  Ολοκλήρωση της Διδασκαλίας της Εξεταστέας Ύλης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων 

Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Λύκεια 
Αναφορικά με τον Συντονισμό της Διδασκαλίας της Εξεταστέας Ύλης των Μαθημάτων Φυσικών 

Επιστημών της Γ τάξης Γενικών Λυκείων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, και μελετώντας τους Πίνακες που 

συγκρότησαν οι Επιτροπές Παρακολούθησης της αναφερόμενης ύλης στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, 

θεωρώ πως μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, σε ένα μήνα περίπου, με τον ακολουθούμενο ρυθμό, πιθανόν να 

υπάρξει πρόβλημα στην ολοκλήρωση της διδασκαλίας της Εξεταστέας ύλης στα Πανελληνίως Εξεταζόμενα 

Μαθήματα των Φυσικών Επιστημών σε ορισμένα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τη διδασκαλία 

της, έχουν κάνει τον απαιτούμενο προγραμματισμό για όλη τη σχολική χρονιά. Επειδή όμως αστάθμητοι 

παράγοντες συχνά υπεισέρχονται στην επιτυχή εφαρμογή αυτού του προγραμματισμού, χρειάζεται, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αναθεώρηση. 

Συνιστώ προς τους καθηγητές που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις διδασκαλίες τους, να αυξήσουν το 

ρυθμό κάλυψης της εξεταστέας ύλης των εν λόγω μαθημάτων ώστε να την ολοκληρώσουν εγκαίρως και να 

κάνουν και επαναλήψεις. Καλώ, επίσης, όσους καθηγητές υπολείπονται σημαντικά να καλύψουν την εξεταστέα 

ύλη να ξαναελέγξουν τον αρχικό τους προγραμματισμό, να μετρήσουν τις ώρες διδασκαλίας που, καλώς εχόντων 

των πραγμάτων, θα πραγματοποιήσουν από τώρα και στο εξής μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους, και να 

κατανείμουν την υπόλοιπη ύλη σε αυτές. Αν χρειαστεί, σε συνεννόηση με τους μαθητές, τους Διευθυντές και τους 

υπόλοιπους καθηγητές των σχολείων να αναμορφώσουν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου, χωρίς 

σημαντικές επιπτώσεις για τα άλλα μαθήματα, ώστε να υποστηρίξουν το νέο προγραμματισμό τους.  

Παρακαλώ τους Διευθυντές αυτών των σχολείων να συζητήσουν το ζήτημα της κάλυψης της εξεταστέας 

ύλης των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς με τους καθηγητές στους οποίους 

έχει ανατεθεί η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, καθώς και με τους υπόλοιπους καθηγητές του σχολείου τους, 

ώστε να προτείνουν και να εφαρμόσουν διαδικασίες εναρμόνισής τους στον νέο ρυθμό διδασκαλιών. Η χρήση πιο 

αποτελεσματικών διδακτικών τεχνικών θα συμβάλει στην επιτάχυνση της κάλυψης της διδακτέας και εξεταστέας 

ύλης της Γ τάξης των Λυκείων. 

Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας της Εξεταστέας Ύλης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων 

είναι υπόθεση η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσα στην κάθε σχολική κοινότητα.  

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε υποστήριξη που μπορώ να προσφέρω. 

Εύχομαι πολλή δύναμη σε όλους και με το καλό να φθάσουμε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 

 
Με τιμή 
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